Referat nr. 107 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 18.2.2020 kl. 1800, i Ungehuset
1. Valgt af ordstyrer: UG
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 106/2020 Godkendt.
3. Fra Formand / Næstformand:
Nøglesystem er udskiftet med manuelt system. Nye nøgler er blevet udleveret imod
kvittering på regler for udlevering
FM tager sig af NAU- aktivitets oversigt, er blevet kontaktet af NAU.
Det var en stor succes med KLOVN arrangement 10 deltagere.
Billund kommune vil gerne hente info fra Ungerådet i Varde, de prøver selv at få et
ungeråd op at kører. De er inviteret til næste møde i 17.3.2020.
4. Fra UR:
FM og AH deltager i opfølgningsmøde med varde kommune om trygt natteliv
Der er blevet ryddet op på kontoret, bunken i stor sal skal på genbrugspladsen.
Nøgle til affalds container er stadig væk, så man kan ikke komme ind til skralde pladsen.
UG beder kommune om at sætte ny nøgle ind, eller udlv. En til ungerådet.
Det er godkendt at der indkøbes nyt gryde sæt til køkken ved Varde Engros.
Byrådsmedlem Mads Sørensen inviteres til ungerådsmøde den 17.3.2020 kl. 1800.
Der er et ønske om at vedligeholde huset, dække huller og male væge v/NF, det er
godkendt.
Der er fundet cigaret skodder bag toilettet, det bliver taget alvorligt og vedkommende vil vi
gerne have i tale.
Der vil blive undersøg hvilke jakker styregruppen gerne vil have med logo fra Ungerådet, til
næste møde.
Vedrørende DUF økonomisk tilskud, der ønskes et varsel på 1 md. Arrangementer der
ønskes midler til: Bueskydnings arrangement, skydebane, Paint ball, fællesspisninger
(store) i ungehuset.
5. Fra UG:
Hjertestarter er oppe at kører og registreret i App. Find hjertestarter v/Trygfonden.
Næste ungerådsmøde den 17.3.2020 UG står for maden.
Kaffemaskine service. Varde kommune går over til JDE fra 30.3.2020, så der er ingen grund
til at få lavet service, den sidste måned.
Emilie fra Ungdoms Bureauet har kontaktet os og vil gerne have UG med i sparrings forum.
Skal vi have Byt til Nyt i år. Ja så der planlægges på det.
6. Kasserer (KS) gennemgår økonomi. KS var ikke tilstede, så ingen gennemgang.
7. Aktivitetsplan:
Førstehjælpskursus Nr. 1/2020 = 11-12.3.2020 Nr.2/2020 = 13-14.5.2020 v/FM+NF
Brætspilsaften 26.2.2020 kl. 1800 i Ungehuset (400 kr. til drikkelse og chips)
Paintball event Q2 .

Classification: Restricted

Marinehjemmeværnet i Esbjerg event sommer 2020.
8. Forslag fra deltagere og eller opfølgning:
Opbygning af BIO platform i den store sal.
Afhentning af moppe ved Varde Engros.
9. Næste møde 108/2020: d. 17. marts 2020 kl. 1800 i Ungehuset.

COVID-19 Nedlukning
Indtil 01-07-2020

Classification: Restricted

